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L’ exposició del concurs social del Fotoclub Terrassa
El Fotoclub Terrassa va inaugurar dilluns, al Centre 
Cultural Terrassa, “Foto Ègara 2018”, l’exposició 
col·lectiva del concurs social que organitza. Recull 
una mostra de les fotos més valorades presentades 
per disset socis del club en les cinc convocatòries de 

l’any passat. Els temes foren “vehicles”, “retrat en co-
lor”, “arquitectura en blanc i negre”, “cinema” i “de-
núncia”. El nom de ”Foto Ègara” fa referència al mí-
tic concurs “Trofeu Ègara”, que el Fotoclub Terrassa 
organitzà en els seus primers anys. FOTO: ALBERTO TALLÓN

Cloenda de “Sons del temps”a la Casa Alegre de Sagrera
La soprano Marta Almajano i el pianista Alfonso Se-
bastián van ser dissabte, a la Casa Alegre de Sagrera, 
els protagonistes del darrer concert de “Sons del 
temps”. Aquest cicle de música clàssica i antiga orga-
nitzat per l’Ajuntament es va acabar amb “L’educa-

ció sentimental”, un programa en què Almajano i Se-
bastián van interpretar obres de Marcial del Adalid, 
Clara Schumann-Wieck, Robert Schumann, Pauline 
Viladot Garcia i Manuel Garcia, que palesaven el fil 
femení de la música del Romanticisme. FOTO: LL. CLOTET

La Setmana de Jocs al Carrer, un èxit

Molta gent i molt ambient va tenir 
la Setmana de Jocs al Carrer, que 
quatre entitats van organitzar, de 
dilluns a divendres, totes les tar-
des, a la plaça del Vapor Ventalló. 

Assistents de totes les edats van 
descobrir o refrescar el plaer dels 
jocs tradicionals i de carrer. I la ca-
nalla va berenar cada tarda amb 
pa, oli i sucre. FOTO: ALBERTO TALLÓN

b r e u s

L’ Associació El Maestrat dedica a Ramon Daví 
la Festa de la Verge de Vallivana del dia 22 

L’ Associació Cultural El Maestrat a Terrassa ja té enllestida la progra-
mació de la Festa de la Verge de Vallivana d’aquest any, i a la venda els 
tiquets pel dinar (al preu de 26 euros per persona, 18 pels nens, en el 
telèfon 678 34 17 54). Els actes en honor a la patrona de l’entitat es fa-
ran el dia 22 d’aquest mes. Començaran a les 10.30 del matí, amb una 
trobada de socis i simpatitzants i un concert de la coral Les Veus de les 
Carenes de Can Turu, de Viladecavalls, al local de la parròquia de la Sa-
grada Família (c/Faraday, 110). A la mateixa parròquia, a les 12.30 se ce-
lebrarà la missa. L’ hotel Don Candido acollirà, a partir de les dues de 
la tarda, el dinar de germanor. La Festa de la Verge de Vallivana, en aquest 
any del 103 aniversari de la creació de l’Associació del Maestrat a Ter-
rassa, estarà dedicada a la memòria de Ramon Daví Rius (Caldes de 
Montbui, 1928-Terrassa, 8 de juny de 2019). Ramon Daví va ser un mem-
bre molt actiu de l’entitat des de finals de la dècada de 1950 fins a la 
seva mort. Va tenir diversos càrrecs a la junta, i en fou el president en-
tre els anys 2000 i 2018 (i després, el president honorari). 

Alumnes de l’Escac estrenen 
una obra teatral a Barcelona
>  “Karaoke” ha estat escrita pels estudiants de quart

Santi Palos 

Tres joves músics, que aca-
ben de fer les proves d’ingrés 
en un prestigiós conservato-
ri de Tòquio, se’n van a la nit 
a un local de karaoke. L’ende-
mà sabran el resultat de les 
proves, és a dir, si són accep-
tats i segueixen a la capital ja-
ponesa, o han de tornar a 
casa i dir adéu al somni d’es-
tudiar en un centre d’elit. 

Així  arrenca “Karaoke”, 
obra teatral escrita i dirigida 
pels alumnes de quart curs 
de guió de l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (Escac), que des 
de demà i fins al dia 22 es pot 
veure a la sala Flyhard de 
Barcelona (c/ Alpens, 3).  

Belén Barenys, Joan Este-
ve, Junyi Sun i Laura Weiss-
marh són els intèrprets 
d’aquesta peça sobre el caos, 

la competitivitat i els anhels 
dels joves, i Marc Angelet i 
Sergi Corbera, els professors 
que han tutoritzat el projec-
te. L’escenografia ha estat feta 
pels alumnes de direcció ar-
tística, amb els departaments 
de fotografia i construcció.  

“Karaoke” és la segona 
obra de teatre que l’Escac 
presenta aquest any, després 
de “La pared”, estrenada el 
juny a la sala Atrium. L’ actriu Belén Barenys, una de les protagonistes de l’obra teatral “Karaoke”.
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